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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  

RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  
  

 

NNrr..  PPrroott..  000011//BB//1111                  
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  5577  
  

ppëërr  
  

FFoorrmmiimmiinn  ee  GGrruuppiitt  PPuunnuueess  lliiddhhuurr  mmee  

  
““AAnnaalliizzëënn  ee  TTrreegguutt  

ddhhee  
DDeeffiinniimmiinn  ee  OOffrruueessëëvvee  mmee  FFuuqqii  ttëë  NNddjjeesshhmmee  nnëë  TTrreegg  ((OOFFNNTT))””  

 
 
Duke u bazuar në nenin 6, paragrafin 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të 
ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, Rregullores Nr. 5, ART Nr. Prot. 115/1/10 për analizë 
të tregut dhe përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg, Bordi i Autoritetit 
Rregullator të Telekomunikacionit (ART) i përbëre nga, 
 

1) z. Ekrem Hoxha   Kryetar 
2) z. Besnik Berisha  Anëtar 
3) z. Lulzim Kurtaj   Anëtar 
4) z. Naser Shala       Anëtar 
5) z. Nijazi Ademaj   Anëtar 

 
në mbledhjen e datës 26/01/2011, sipas procedurave te përcaktuara me nenet 20 dhe 22 
së Rregullores se Brendshme të ART, merr këtë; 
 
 

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 

1) Themelohet Grupi Punues për zhvillimin e analizës së tregjeve. 
 

2) Grupi Punues do të jetë në këtë përbërje: 
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- Ekrem Hoxha,  Mbikëqyrës 
- Arijan Qorolli,  Kryesues 
- Ilir Imeri,  Anëtar 
- Magbule Shkodra, Anëtare 
- Rrezarta Ajeti,  Anëtare 
- Adil Selimaj,   Anëtar 

 
3) Obligohet Grupi punues që të bëj analizën e tregjeve përkatëse për te përcaktuar 

nëse ka konkurrence efektive dhe ne rast se nuk ka, identifikimin e ndërmarrësve 
me FTN.  
 

4) Tregjet te cilat do te jene subjekt i analizës do te definohen me vendime te veçante 
te Bordit te ART-së. 
 

5) Pas përfundimit të analizës se çdo tregu, Grupi Punues do paraqes pranë Bordit 
një draft raport për shqyrtim final dhe aprovim. 
 

6) Grupi punues gjatë punës së tij duhet të udhëhiqet nga kërkesat dhe obligimet e 
parapara me Ligjin e Telekomunikacionit Nr. 2002/7 të ndryshuar me Ligjin nr. 
03/L-085 dhe Rregulloren Nr. 5, Nr. Prot. 115/1/10 për analizë të tregut dhe 
përcaktimin e ofruesve me fuqi te ndjeshme ne treg (OFNT), 
 
6.1 Grupi Punues mund të marr parasysh Direktivat, Udhëzimet dhe 

Rekomandimet e Bashkimit Evropian përderisa janë në pajtim me Ligjin e 
Telekomunikacionit dhe Rregulloren të referuara në Nenin 6 të këtij 
aktvendimi, 

 
7) Përbërja dhe struktura e grupit punues do të jetë në përputhshmëri me resurset 

profesionale dhe njerëzore që ka në dispozicion ART. Struktura e grupit punues 
mund të plotësohet, ndryshohet nga Bordi i ART-së përmes njoftimit me shkrim.  
  

7.1 Obligohet i gjithë personeli profesional dhe mbështetës administrativ te 
plotësoj çdo kërkesë të Grupit Punues ne funksion të analizës së tregut. 

 
8) Mbikëqyrësi duhet të siguroj implementimin e këtij aktvendimi, të koordinoj me   

kryesuesin dhe anëtarët e grupit punues, aktivitetet dhe dinamikën e punës dhe 
paraqes për shqyrtim dokumentacionin e zhvilluar për vëmendje të Bordit te ART-
së. 

 
9)  Grupi Punues do kompensohet me rastin e fuqizimit të aktvendimeve për tregjet 

relevante dhe niveli i kompensimeve do përcaktohet me vendim të veçantë nga 
Bordi i ART-së 
 

10) Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Bordi i ART-së. 
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KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee    

 
Ky vendim është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesa. Ky vendim u 
nënshtrohet çfarëdo shqyrtimi përmes procedurave administrative gjyqësore të parapara 
me ligjet në fuqi. 
 
VVëërrtteettiimm  

 
Më këtë vendim konfirmohet se ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 
udhëzimet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, në pajtueshmëri me kontratën dhe  
rregullat e procedurës së ART-së.  

 
 
PPrriisshhttiinnee,,  3311//0011//22001111      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  
                EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

 
Besnik Berisha Anëtar i Bordit 
Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 
Naser Shala  Anëtar i Bordit  
Nijazi Ademaj Anëtar i Bordit 
 
 
AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 
- Anëtarëve të Bordit, 
- Anëtarëve të Grupit Punues, 
- Administratës së ART-së, 
- Arkivit  

 
 


